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Convocatòria d’Assemblea general ordinària 
del Cercle Cultural de Balsareny

Es convoca els socis i sòcies 
del Cercle Cultural de Balsa-
reny a la reunió de l’assemblea 
general ordinària que tindrà 
lloc el proper divendres dia 4 
de març de 2022 a les 20,30 
hores, al local del Centre 
Instructiu i Recreatiu al ca-
rrer Angel Guimerà nº 17 de 
Balsareny, amb els següents 
punts de l’ordre del dia:

La Junta del CCB        

Jordi Vilanova 

Lectura i aprovació, si es-
cau, de l’acta anterior.

1-

Renovació de la junta, si 
escau.
Lectura i aprovació, 
si escau, de l’estat de 
comptes corresponent a 
l’exercici de 2021. 
Quotes de soci per a l’any 
2022.
Informes de la redacció 
del Sarment i de les acti-
vitats dutes a terme pels 
Astroamics, per La Garsa 
i per la Comissió Casal-
dàliga.
Torn obert de paraula. 

2-

3-

4-

5-

6-

Nota: 
Ens veiem obligats a convo-
car l’assemblea en el  local 
del Centre Instructiu i Re-
creatiu, a qui donem les grà-
cies per acollir-nos, i no en 
un local municipal com fora 
raonable, i que com a entitat 
de Balsareny pensem que 
hi tenim tot el dret, ja que 
l’Ajuntament  no ens ha con-
testat la nostra instància per 
tal de disposar de l’esmentat 
local. 

Festa dels Traginers 2022
Sarment

Presentació de la Festa

Després del parèntesi de 
l’any passat a causa de la 
pandèmia, aquest any la Fes-
ta dels Traginers ha tornat 
amb tota la normalitat pos-
sible. El dissabte 5 de febrer 
va tenir lloc als baixos de cal 
Merenci la presentació de 
la festa d’enguany, en què 
es va dir adéu al Rebost del 
Traginer després de 50 anys 
d’excel·lent feina. Al progra-
ma de la festa, reduït de di-
mensions respecte al d’anys 
anteriors, però igualment 
molt complet, hi figura com 
a editorial un emotiu article 
de comiat de l’equip del Re-
bost. I es va donar la benvin-
guda a la gent de la Taver-

na del Traginer, també amb 
una llarga història, i que des 
d’aquest any passa a ocu-
par l’entranyable àmbit de cal 
Merenci, ple d’espectadors, 
i amb l’entrada emmarcada 
pels gegants Marc i Maria.

Es va presentar el banderer 
d’enguany, Jesús Acevedo, 

acompanyat dels cordonis-
tes, els seus fills Alexander i 
Laura. Tot seguit es va procla-
mar el nou Traginer d’Honor, 
en la persona de Josep Sen-
sada. Li va lliurar la bata i el 
bastó l’Abel Artigas en nom 
del seu pare, Jaume Artigas, 
que l’ha precedit en aquest 
càrrec. Tot seguit va cantar 
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Alfred Selgas

la Invocació a Sant Jordi la 
Coral Sant Esteve, dirigida per 
Josep Creus. Va cloure l’acte 
el president de la Comissió de 
la Festa, Eric Sánchez, amb 
un breu parlament. 

Dijous i divendres

Com és habitual, el dijous dia 
17 es va fer la presentació 
del Traginer a l’escola, en un 
acte celebrat a l’era del Mas 
Martí amb la banderera jove, 
Maria Doncel, i les seves 
cordonistes, Carla Escolà i 
Estel Dalmases; i al vespre 
es va inaugurar la Taverna. 
Divendres dia 18, a la plaça 
de l’Església, hi va haver els 
Jocs del Traginer, amb més 
de 30 jocs tradicionals, però 
gegants, de fusta. Al vespre, 
el Correfoc infantil, a càrrec 
de la colla Peta Fluix, la Batu-
cada Shangó de Sant Fruitós 
de Bages, els Reis del So de 
Sant Joan de Vilatorrada i els 
Diables infantils del Carrilet 
de Sallent. Després, a la ta-
verna, el sopar Matalarasca i 
un concert amb Pelat i Pelut, 
seguit d’un concert al Sindi-
cat amb La Tropical i Arradio 
Rosita.

Dissabte

Dissabte dia 19 va començar 
amb un matí ennuvolat. Es va 
obrir l’exposició antològica de 
fotografia, la Taverna amb les 
Rodes i la botiga de ceràmi-
ca; i amb un repic de campa-
nes va començar la Cavalca-
da dels Traginers Joves, amb 
la banderera i cordonistes, la 
Pubilla i l’Hereu de Balsareny, 
Berta Soler i Jordi Coma-
bella; els tabalons de Xàldiga 
Manresa, els Bastoners i els 
geganters i Grallers de Balsa-
reny, seguits d’una magnífica 
comitiva comentada de tragi-
ners de treball, amb benedic-
ció a càrrec de Mn. Antoni 
Bonet. A migdia, a la taverna, 
concert amb Ask the Dust; i 
a la una, a la plaça de la 
Mel, van ballar els Dansaires 
dels Pastorets de Balsareny i 
l’escola de dansa de l’Esbart 
Santvicentí. A la tarda, la plu-
ja va fer acte de presència i 

Jordi Vilanova

Alfred Selgas

es va haver de suspendre 
el Joc de les anelles, la co-
mitiva inaugural i el concert 
‘Traginers música exprés’, de 
l’Escola de Música Mn. Joan 
Bajona. Ja sense pluja, sí que 
es va fer el concert de Xavier 
Calvet a la Taverna. A la nit, 
el correfoc amb l’espectacle 
“Monstre nascut de les cen-
dres”, escrit pel balsarenyenc 

Jordi VilanovaJordi Vilanova

Jordi Vilanova

Oliver Crook, amb la colla 
Peta Fluix (que celebrava el 
seu 30è aniversari), Batuca-
da Shangó, els Reis del So 
de Sant Joan i el Carrilet de 
Sallent. Tot seguit, la Ruta del 
Traginer, amb els Tabalers de 
Xàldiga; i a mitjanit al Sindi-
cat, concert amb Joan Ga-
rriga i el Mariatxi Galàctic + 
Qnda. 
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Diumenge

Diumenge dia 20 va tornar a 
fer sol. El matí va començar 
com sempre amb el Bonjorn al 
veïnat dels Trabucaires i Mor-
terets de Rajadell. Es van obrir 
el Mercat i Botiga del Traginer; 
i mentre es feia la Torrada del 
Traginer, la demostració de la 
ferrada d’un animal hom po-
dia seguir el guarniment dels 
animals que es preparaven. 
La comitiva d’honor, amb la 
Cobla Ciutat de Manresa, 
sortia de la plaça de l’Església 
per anar a buscar el banderer 
i així començava un any més 
la Gran Cavalcada dels Tragi-
ners, com de costum molt es-
pectacular. Amb el banderer i 
els cordonistes, i amb el Tragi-
ner d’Honor, i precedits d’uns 
Mossos d’Esquadra a cavall, 
desfilaven una bona repre-
sentació de Pubilles i Hereus 
de Catalunya, els Trabucaires 
i Morterets, la Cobla Ciutat de 
Manresa, la colla de Gegan-
ters i Grallers de Balsareny 
amb els gegants Marc i Ma-
ria, la colla de Geganters Els 
K+Sonen amb els gegantons 
Joan i Mariona i els gegants 
Blanca i Bernat; la comitiva 
del casament; tots plegats en-
voltaven una magnífica desfi-
lada de Traginers amb mules 
i matxos transportant tota 
mena de productes, seguida 
d’un bon grup de carros, dels 
genets participants a la cursa 
i d’espontanis. També Mn. 
Anton va beneir els animals, 
i el Jacint Orriols va fer un 

detallat comentari de cada un 
dels elements que componien 
la cavalcada. En acabar, es va 
lliurar la bandera del gremi 
al banderer de l’any que ve, 
Ramon Soler Altarriba. A la 
tarda, les famoses curses de 
cavalls, mules, ases i ponis al 
circuit del Castell de Balsa-

Alfred Selgas

reny, per acabar amb el lliura-
ment dels premis i un concert 
de cloenda amb Hidepeck.

El temps va acompanyar, 
va venir força gent, i la Fes-
ta dels Traginers va recupe-
rar l’esplendor i emoció que 
l’any passat la pandèmia ens 

Alfred Selgas Alfred Selgas

Alfred Selgas

va privar de viure. Gràcies 
a la Comissió de la Festa i a 
tothom qui hi ha participat i 
ha contribuït a fer-la possible.  
Visquen per molts anys els 
Traginers!

[Vegeu més fotografies al 
blog del Sarment]



Pere Casaldàliga, medalla d’or de Barcelona al mèrit cívic 

El passat dia 27 de gener, a 
les 6 de la tarda, Pere Casal-
dàliga i Manel Pousa, més 
conegut com el Pare Manel, 
van rebre la Medalla d’Or al 
Mèrit Cívic de la ciutat de 
Barcelona a títol pòstum. 
L’acte, celebrat al Saló de 
Cent de l’Ajuntament de la 
ciutat, va ser presidit pel ti-
nent d’alcaldia, Albert Batlle, 
per una indisposició d’última 
hora de l’alcaldessa Ada Co-
lau, 

En la seva intervenció, Bat-
lle va subratllar que els dos 
guardonats “eren dues per-
sones bones, en el sentit 
més pur de la paraula, esti-
mades i admirades; dos ve-
ritables referents ètics, els 
quals van viure lluny l’un de 
l’altre. Milers de quilòme-
tres els separaven, però uns 
mateixos ideals els unien”. 
Ambdós van viure amb la 
voluntat ferma de denunciar 
les injustícies i remoure les 
causes que les provocaven, 
les quals generaven pobre-
sa, explotació i marginació. 
Treballant per la dignitat de 
les persones, es van rebel·lar 
contra la resignació, plantant 
cara als poderosos; mai van 
abaixar el cap, ni van mirar 
cap a una altre banda. “Van 
ser dues persones valentes; 
perquè ser valent no és no 

Sarment

Ajuntament de Barcelona  

tenir por, sinó, és ser capaç 
d’alçar la veu per denunciar, 
tot i tenir por”, va concloure 
Batlle.

El periodista Francesc Escri-
bano va intervenir en l’acte 
oferint unes imatges de Ca-
saldàliga, que ell mateix havia 
enregistrat en un dels seus 
viatges a São Félix do Ara-
guaia, i d’altres dels seus ini-
cis com a periodista, quan va 
conèixer Casaldàliga en una 
trobada que li va marcar la 
vida per sempre. Va remarcar 
la importància de les causes 
del bisbe, que eren més que 
la seva vida; i va recordar 

l’última vegada que el va vi-
sitar, uns set anys enrere. El 
trobà molt afeblit per la malal-
tia del Parkinson; no es po-
dia moure, i gairebé no podia 
parlar, però responent-li a la 
pregunta “Com estàs?”, en 
Pere va respondre: “Viu, estic 
viu!” Era la seva lluita del mo-
ment; sempre lluitant.

Escribano va concloure la 
seva compareixença defi-
nint Pere Casaldàliga com 
a un autèntic militant de 
l’esperança, i fent record 
a una de les seves frases, 
potser la que millor el defi-
neixen: “Al final del camí em 
diran: Has viscut? Has esti-
mat?; i jo, sense dir res, obri-
ré el meu cor ple de noms.” 
“Un cor ple noms. Així era, 
així és Pere Casaldàliga”, va 
assegurar Escribano. Defi-
nició que va ser correspos-
ta amb un llarg aplaudiment 
dels assistents.

Seguidament és va llegir la 
resolució de la sessió plenària 
del dia 26 de març de 2021, 
en la qual tots els grups mu-
nicipals de l’Ajuntament de 
Barcelona, van acordar, per 

unanimitat, atorgar la meda-
lla d’or del mèrit cívic, a títol 
pòstum, a Pere Casaldàli-
ga Pla, en reconeixement 
al seu combat permanent 
contra els abusos de poder 
i l’explotació i pel seu ferm 
compromís en favor de la 
justícia social, la igualtat i la 
dignitat dels pobles indíge-
nes.  El tinent d’alcaldia, Al-
bert Batlle, va lliurar el guardó 
a Glòria Casaldàliga, en re-
presentació de la família i de 
la Fundació Pere Casaldàliga. 

La Glòria, que prèviament 
havia signat el llibre d’Honor 
de la ciutat, va adreçar unes 
paraules d’agraïment a 
l’Ajuntament de Barcelona i 
a tots els presents. Va remar-
car que el reconeixement feia 
referència a les causes del 
seu oncle en favor a la justí-
cia, la llibertat i la pau, a les 
quals va dedicar la seva vida 
des de l’Amazònia brasilera, 
fent costat als drets dels em-
pobrits. 

Amb una lluita, entre altres, 
en favor del indígenes, dels 
sense terra, dels petits cam-
perols, de la causa negra,
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de l’alliberament de la dona 
i d’Amèrica Llatina. La Glòria 
va mostrar el convenciment 
de la família que en Pere es-
taria feliç de compartir l’acte 
al costat del Pare Manel, 
amb qui, ben segur, hauria 
lluitat colze a colze si en lloc 
d’entregar-se a la regió de 
l’Araguaia, s’hagués quedat 
a Barcelona, on tant va lluitar 
el Pare Manel, estretament 
vinculat al barri del Verdú, 
amb el seu compromís so-
lidari i activista en favor de 
les persones en situació de 
vulnerabilitat, especialment la 
infància en risc i les persones 
privades de llibertat. 

Fent-ho evident, la presiden-
ta de la Fundació Pere Casal-
dàliga va llegir un paràgraf del 
seu llibre Jo crec en la justícia 
i l’esperança on  fa referència 
a la seva estada a la capital 
catalana, on va viure més de 
tres anys a finals dels anys 
50: “De Sabadell vaig passar 
destinat a Barcelona, i a Bar-
celona vaig completar més 
universalment, més brutal-
ment; la humana experiència 
de la immigració, el treball, la 
família, l’anomenada socie-
tat; el vici, el remordiment, 
el dolor i les il·lusions. Pel 
local de la Joventut Clare-
tiana, que jo dirigia, al carrer 
Nàpols 365, van començar 
a desfilar diàriament a la nit 
un llastimós seguici de sos-
pitosos: envellits amb barba, 
xicots consumits, dones amb 

cintes —o molt enlluerna-
dores—, pobres a l’atur —o 
sense casa—, malalts sense 
diners, nens amb gana, po-
cavergonyes, farsants, delin-
qüents... Alguns van dormir 
al meu despatx, i en el teatre 
adjunt, hi van dormir d’altres. 
I hi van menjar, vergonyosa-
ment; i es van rentar de mol-
tes coses”. 

Llegint aquestes paraules, 
Glòria Casaldàliga va dir que 
no se’ls fa difícil d’imaginar 
un Pere Casaldàliga militant 
i activista en la Barcelona 
d’avui. Lluitant a favor dels 
drets dels empobrits, i do-
nant suport a organitzacions 
contra els desnonaments, 
d’ajuda als refugiats, als sen-
se papers, a les persones pri-
vades de llibertat, sense sos-
tre, als infants vulnerables, a 

cooperatives de producció i 
de consum, a accions con-
tra el canvi climàtic i tantes 
altres que Barcelona, com 
a ciutat solidària, té. Sen-
se oblidar la ciutat oberta al 
món que és, especialment 
amb l’Amazònia brasilera, te-
rra d’acollida del bisbe Pere, 
la qual actualment està sent 
més violentada que mai, i on 
tots nosaltres tenim la nostra 
part de responsabilitat. Per 
exemple, el mateix port de 
Barcelona, receptor de to-
nes i tones de soja, produï-
des amb la desforestació que 
l’Amazònia pateix. Per aca-
bar la seva intervenció, Glòria 
Casaldàliga va desitjar que 
l’acte de reconeixement ens 
serveixi  a tots per omplir-nos 
de força i mantenir el llegat 
de Pere Casaldàliga per un 
món més just.

Novament es va respondre 
amb un llarg aplaudiment 
dels assistents, entre els 
quals destaquem: la cònsol 
general adjunta del Brasil, el 
provincial dels Claretians, el 
president de Justícia i Pau, 
la directora de Casa Amèri-
ca de Barcelona, i diferents 
personalitats polítiques i 
culturals del nostre país. La 
Fundació Pere Casaldàliga 
va fer arribar la invitació de 
l’Ajuntament de Barcelona 
als dos grups municipals 
que representen institucio-
nalment el poble, dels quals 
l’equip de govern va excusar 
l’assistència. També hi van 
ser presents: el rector de la 
parròquia de Santa Maria de 
Balsareny, els representants 
de la  propietat del Castell de 
Balsareny,  el president del 
Cercle Cultural de Balsareny 
i alguns veïns i veïnes del po-
ble. Junts van fer costat a les 
causes de Pere Casaldàliga, 
fill predilecte de Balsareny. 

[Vegeu més fotografies al 
blog del Sarment]

Ajuntament de Barcelona  

Imatges de Balsareny

Aquest mes us presentem una nova fotografia refe-
rent a un racó del nostre poble, per veure si ende-
vineu de què es tracta i on es troba. 
La podreu veure millor en la nostra versió digital a 
www.sarment.blogspot.com. Penseu-hi i trobareu 
la solució més endavant, en aquest mateix número 
de Sarment.

Isidre Prat Obradors

 Isidre Prat Obradors

Jordi Vilanova
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Ramon Carreté

Montserrat Soler Escudé (1971) 

Ens explica la Montse: “Soc 
la filla petita del Francisco 
de cal Portalé i de la Carme. 
Quan tenia 15 anys els pa-
res van tornar a Balsareny, 
on van tenir el forn de cal 
Fonso. Vaig estar deu anys 
fora, però vaig tornar a viu-
re aquí, on em sento feliç i 
on tinc les meves arrels. La 

Arxiu Montserrat Soler

Mirades de mare
A la mare, amb Alzheimer, que va morir el 23 d abril de 2019

Et sents tancada i vols marxar. No saps on.
I em plores sense llàgrimes, però amb la mirada trista de qui no entén.
Mirades de mare  que ho diuen tot, i que jo recullo i faig meves. 
Mirades que es troben en el món dels sentits, esvaïts pel temps en el teu cas, vívids i 
potents en el meu.
Mirades que es van abandonant a la buidor, on cada vegada fas menys preguntes i, sor-
prenentment, rius més.
I entremig, sempre, la mà agafada, com quan jo era petita i em duies a creuar el carrer, 
igual que tu, llavors. Ara soc jo qui et dona la ma.
Darrerament em mires més. I més profundament.  Sembla que et vulguis assegurar que 
soc jo.
Tinc l’esperança que el darrer fil que es trenqui, en aquest cabdell que som de mare i filla, 
siguin les mirades.
Perquè mentre em mires, mare, et veig des del fons del  teu cor.
Veig la dona que eres i la que ets. Veig la teva mirada d’infant  aferrat  a la vida, que no 
sap on va ni quin és el camí.
Aquella mirada que jo mai havia conegut, aquella que devies tenir quan eres una petita 
trapella, aquella, és la que ara em regales.
I poder-te veure l’ànima als ulls,
és un regal, mare.

S’entretenia a resseguir

S’entretenia a resseguir
amb la punta del dit
la silueta del seu cos adormit.
Ella, d’esquena, respirava amb calma,
dormint, aliena, al que provocava.
La seva pell aplegava les pigues
com formacions estel·lars
d’una via làctia pròpia,
i ell s’entretenia a teixir-hi formes
de constel·lacions inventades
que s’estremien de forma gairebé
imperceptible quan el dit,
curiós,hi dibuixava planetes desconeguts
i galàxies inexplorades.
Simplement, carícies.

És tan senzill

És tan senzill
com seguir endavant,
caminar,
no aturar-se.
respirar, somriure,
cantar,
estimar els que t’envolten,
mirar d’estar bé
i pensar que,
malgrat tot,
la vida és molt bonica.

Es tan senzill
com esforçar-te a pensar
que hi ha un costat
positiu,
posar hi tots els sentits,
saber donar la volta
a les coses,
ser prou intel·ligent
per no defallir.

Es tan senzill
i alhora complicat
aprendre que res 
és definitiu
que sempre pots canviar
millorar, aprendre,
i de vegades, amb sort,
ser capaç de ballar
sota la pluja
sense música.

I seguir.
Sempre endavant.

meva germana gran era fi-
lòloga i a casa sempre hi 
havia llibres, que es van 
convertir en els meus com-
panys de vida. Escric des de 
sempre. Tinc una necessitat 
d’expressar com em sento 
que només sé fer combinant 
paraules. M’agrada poder fer 
sentir quelcom a qui em lle-
geix. Remoure alguna cosa, 
apel·lar als sentiments.”

El Casino · Carrer Àngel Guimerà, 17 Balsareny  FES-TE SOCI/A PER NOMÉS 15€/ANY!
@casinobalsarenyfacebook.com/casinoBalsareny

Àngel Guimerà, 17- BALSARENY
Tel. 93 839 64 48

@cafeteria_bar_el_casino

Cafeteria Bar 
El Casino
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Hem fet una primera tem-
porada amb esportistes de 
Balsareny —cros, atletisme, 
motos, futbol, cavalls, surf, 
bicicleta, gimnàstica, water-
polo— i encara en queden 
un bon pilot més. En aques-
ta ocasió, entrevistem Juan 
Manuel Medina Salomon, 
també de Balsareny, tot i 
que, pels estudis i la feina, fa 
anys que no hi viu. En Juan-
ma va anar a l’escola Guillem 
de Balsareny, a l’IES La But-
josa de Sallent, va fer el COU 
a l’IES Pius Font i Quer de 
Manresa i després va fer es-
tudis de Comunicació Audio-
visual a la Universitat Autò-
noma de Barcelona. La seva 
feina a la cadena SER, a TV3, 
a 8TV, a RAC-1 i a la SER al-
tra vegada, l’ha forçat a viure 
a Barcelona i després a Sant 
Just Desvern, on ha format 
una família. Així doncs, una 
vegada hem emmarcat a 
la persona, passem a par-
lar del seu vessant esportiu, 
l’atletisme.

—Fas atletisme, des de sem-
pre?

—No, no. De petit, com molts 
nens de Balsareny, feia hand-
bol i després futbol a Sallent 
fins als anys d’universitat, 
que em van cedir a l’equip de 
Balsareny. Més tard a l’Artés, 
fins als 25 anys, quan a cau-
sa d’una lesió a l’esquena em 
van recomanar que deixés 
córrer els esports d’impacte. 
Tot i així, sempre he pensat 
que dins de l’equip de futbol 
destacava més com a atleta 
que no pas com a jugador 
tècnic. Era ràpid en l’esprint 
i també tenia molta resistèn-
cia. 

—Com t’inicies en 
l’atletisme?

—Havia fet algunes cur-

Arxiu Juanma Medina

ses populars a Balsareny i 
m’anaven bé. Als 26 anys 
vaig començar a fer algunes 
curses de 10-20 km. A vega-
des havia parlat amb el Joan 
Prat i l’Albert López, que 
també hi corrien.

Jo sempre havia considerat 
que l’atletisme de pista es-
tava reservat a una elit de 
corredors, però la vida et 
depara sorpreses. Havia par-
ticipat en algunes curses de 
Bombers i un dia, fent un en-
trenament al parc de la Ciu-
tadella, un atleta experimen-
tat, Eduard Expósito (atleta 
de 3’45” als 1500 m) es va 
fixar en mi perquè aguantava 
el ritme de les seves sèries. 
Així que, als 29 anys, vaig 
començar a entrenar al club 
d’atletisme de  Nou Barris, 
concretament en pista, en 
l’especialitat de 800 m i al-
gun 1.500 m. Soc un corre-
dor de mig fons. La motiva-
ció més gran va arribar quan 
vaig entrar a la categoria de 
veterà, a la categoria Màster 
35, l’any 2011. És clar, en 
aquesta categoria ja  corria 
amb gent d’una edat més 
unificada, gent que no era 
tan jove, perquè aquests se’t 
mengen molt espai, i els re-
sultats van començar a ser 
molt exitosos. 

—En la categoria Màster en-
trenaves regularment?

—Sí, ja vaig tenir un entre-
nador personal i em prepa-
rava sis dies a la setmana. 
Els entrenaments eren més 
tecnificats i participava habi-
tualment en curses en el club 
Pratenc. De seguida vaig 
prendre part en les competi-
cions del club i en les indivi-
duals. Els clubs participen en 
una lliga; els atletes aportem 
els punts que sumen i el club 
es classifica segons la pun-
tuació general. Aquesta par-
ticipació, per a l’atleta en si 
no és massa important, però 

Juanma Medina, corredor de mig fons
Lluïsa Coma i Alfred Selgas entre tots ajuden el club. Ara 

mateix, he de dir que el club 
Pratenc es troba en un bon 
nivell en la categoria de ve-
terans. Les competicions 
individuals són les que més 
m’han interessat. Cada curs 
planifiquem la temporada i 
entrenem i competim en pis-
ta coberta a la primera mei-
tat i en pista a l’aire lliure a 
la segona. He de dir que jo 
sempre m’he trobat més cò-
mode en les curses de pista 
coberta.

—I ja vas entrar de ple a la 
competició?

—Sí, vaig participar en els 
campionats de Catalunya i 
Espanya. En els internacio-
nals és més complicat, per-
què duren de 8 a 10 dies; fan 
rondes i, tot i que és molt mo-
tivador, no tinc el temps, m’és 
difícil combinar les vacances 
de la feina, i ara mateix amb 
la família encara més. He 
participat en tres europeus, 
però m’agradaria un any pre-
parar un Mundial. Per anar 
als campionats d’Espanya hi 
hem d’anar amb una marca 
mínima, en canvi als interna-
cionals s’hi pot anar només 
amb llicència espanyola; i pa-
gant, és clar.

Final 800m Ourense 2021

Arxiu Juanma Medina

Final 800m EuropeU Donosti 2013 
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Pel que fa a rècords

·

·

·

Ex recordista de Catalunya 
en els 800 m en pista coberta 
en la categoria M35, des del 
2011 al 2016: 1’58”38.
Ex recordista de Catalunya 
en els 800 m en pista coberta 
en la categoria M40, des del 
2016 a 2022): 1’57”76.
Ex recordista de Catalunya en 
els 1500 m en pista coberta 
en la categoria M40, des del 
2016 al 2021: 4’03”35.

—Aquí van començar els 
èxits?

—Doncs sí. L’any 2011, quan 
vaig complir 35 anys, que 
va ser el meu primer any de 
veterà, en pista coberta, em 
vaig proclamar campió de 
Catalunya de 800 m i sub-
campió d’Espanya de 800 m 
i vaig aconseguir el rècord de 
Catalunya en pista coberta, 
amb un temps de 1’59”11, 
que vaig rebaixar encara 
més amb 39 anys. I a partir 
d’aquí “van caient coses”.

—Ens pots fer un resum dels 
guanys esportius que “van 
caient”, tal com dius?

Campionats d’Europa

·

·

3r classificat en els 800 m 
categoria M35, al Campionat 
d’Europa de pista coberta ce-
lebrat a Madrid el 2013.
3r classificat en els 1500 m 
categoria M40, al Campionat 
d’Europa de pista coberta 
celebrat a Ancona (Itàlia) el 
2016.

·

·

3 vegades campió d’Espanya 
en els 800 m en pista cober-
ta, els anys 2012, 2013 i 2021.
2 vegades subcampió d’Es-
panya en els 800 m en pista 
coberta, els anys 2011 i 2015.

6 vegades campió de Cata-
lunya en els 800m entre pista 
coberta i aire lliure, en el pe-
ríode d’anys entre el 2011 i el 
2021.
7 vegades subcampió de 
Catalunya en els 800 m entre 
pista coberta i aire lliure, en el 
període d’anys entre el 2011 
i el 2021.

·

·

Campionats d’Espanya

Campionats de Catalunya

I diverses vegades campió 
de Catalunya i d’Espanya per 
equips de veterans del club 
Pratenc.

—Com es viuen tots aquests 
èxits acompanyats de l’esforç 
constant?

—Amb nervis. Per exemple, 
a Ancona a Itàlia, els primers 
dies de la competició van ser  
un gerro d’aigua freda, perquè 
era un dels candidats a ser 
campió d’Europa en els 800 
m per les marques d’aquella 
temporada. Després del se-
gon lloc a les semifinals, a la 
final vaig acabar 5è. en una 
cursa molt atropellada. Sen-
se temps per a cap queixa, 
el dia següent vaig disputar 
les semifinals de 1500 m i 
l’endemà vaig aconseguir la 
medalla de bronze als 1500 
m. Ja veieu que les coses es 
capgiren per moments. L’any 
2016 vaig perdre el rècord de 
Catalunya de majors de 35 
anys, però vaig aconseguir 
els rècords de Catalunya en 
la categoria de majors de 40 
anys en els 800 m (1’57”76) i 
els 1500 m (4’03”35), tots en 
pista coberta. Ja veieu que 
les coses no sempre són tal 
com preveiem, però si que 
cal dir que esgoto totes les 
possibilitats.

—Ens dius que has perdut el 
rècord de t’ha durat 6 anys...

—Sí, ha tornat el Reyes Esté-
vez a les pistes i ha fet miques 
el record que tenia de 1500 
m. Però si no, me l’hauria tret 
igualment l’Abdeslam Louah, 
un altre fenomen, cinc anys 
més jove que jo i que m’ha 
tret els rècords de M35 i M40 
dels 800 m. Però vaja, els 
rècords hi són per ser batuts.

—Vaja, però en la pràctica 
de l’esport combinada amb 
la feina no t’has mocat amb 
mitja màniga que diguem.

—No, no. Estic content. Fins 

al 2016 vaig mantenir un 
ritme molt constant, després 
durant cinc anys he perdut 
continuïtat. Arriba la paterni-
tat i costa més de tirar-ho tot 
endavant. Tot i que el 2021, 
en la categoria M45, he po-
gut encadenar alguns mesos 
bons d’entrenament i tornar a 
ser campió d’Espanya. No he 
tingut grans lesions, però si 
moltes de petites que m’han 
fet perdre continuïtat en els 
darrers anys. I amb la meva 
edat la constància és el més 
important. També vull afe-
gir que gràcies a l’atletisme 
he fet molt bons amics a tot 
arreu. Estem connectats i ens 
passem informacions, reco-
manacions i establim molta 
complicitat.

El Juanma, un atleta més per 
a l’hemeroteca esportiva del 
Sarment. Un jove satisfet de 
la família, la feina i l’esport 
que disciplinadament li ha 
afalagat la vida. Ens aclareix 
que, tot i competir, un corre-
dor només pretén superar-se 
ell mateix i això el fa gaudir 
plenament; tal com ens diu, 
“els records hi són per ser 
batuts”. Aquell nen reservat, 
però amic de tothom, ara 
treballa per  a mitjans de co-
municació catalans i per les 
pistes del país i de fora amb 
professionalitat i dedicació. 

Enhorabona, Juanma!

Arxiu Juanma Medina

Podium 1500m Europeo Ancona 2016

Arxiu Juanma Medina

Final 800m Europeu Donosti 2013 podium
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Isidre Prat Obradors

Els escarpats de Sallent

 Isidre Prat Obradors
Serrat del Xipell, amb escarpats que alhora formen xaragalls 

una bonica panoràmica. És 
l’anomenat camí dels Quatre 
cantons. També s’hi pot ac-
cedir pujant directament per 
davant del serrat, per unes 
escales que salven el fort 
pendent i que comencen al 
mateix lloc que el camí.En el 
recorregut es veuen moltes 
antigues feixes de vinyes, 
falcades amb murs de pedra 
seca, actualment ocupades 
per pinedes. A la zona tam-
bé hi ha barraques de pedra 
seca molt particulars i ben 
conservades. 

Què són i on són?

Els escarpats de Sallent són 
unes formacions geològiques, 
que segurament haureu vist 
passant amb el cotxe, si mireu 
els turons que hi ha darrere de 
l’antic barri de l’estació. Són 
unes espectaculars crestes 
de destacats colors verme-
llosos i grisos alternats, co-
rresponents a argiles, gresos i 
margues. Es diuen escarpats 
perquè realment les roques 
d’aquests turons s’han anat 
retallant i han donat unes for-
mes curioses. S’han format a 
causa de l’erosió que, durant 
milers d’anys, ha fet, per un 
costat, el Llobregat; i, per un 
altre, dos torrents: el del Solà 
i el d’Isop o del Guix. Entre 
els materials sedimentaris 
d’aquests escarpats, s’hi in-
tercalen unes primes vetes 
blanques de guix, que donen 
nom a la barriada del Guix de 
Sallent, la qual es troba allà 
mateix, a la també anomena-
da Vall del Guix.

Entorn dels escarpats: 
el Serrat del Xipell

És interessant una ruta per 
l’entorn dels escarpats. On 
comença el parc municipal de 
Sallent, al costat de l’Escola 
Vedruna, s’agafa un camí en 
pujada que dona la volta per 
darrera de l’anomenat serrat 
del Xipell, fins arribar al cap-
damunt, on hi ha un repetidor 
i un mirador, des d’on es veu 

 Isidre Prat Obradors
Escarpats del turó del Castell 

torrent del Solà, que el se-
para del turó veí de Sant Se-
bastià, dalt del qual hi ha les 
restes del castell de Sallent 
i l’església de Sant Esteve, 
que es veu molt bé passant 
per l’autovia; és rodona. 

Un camí travessa d’un turó 
a l’altre, però també, des 
de baix, vora el riu, es pot 
pujar directament al turó del 
Castell, a peu o amb cotxe, 
per un camí  d’un quilòme-
tre aproximadament. Des de 
dalt es veu la població de Sa-
llent, el riu, el pla de Bages i 
Montserrat. 

Al principi del camí es passa 
pel costat de les instal·lacions 
mineres, on hi ha una rampa 
de la mina, que precisament 
es va fer en un escarpat. Més 
endavant i a més alçada, hi 
trobem unes barraques i 
murs de pedra seca molt ben 
conservats.

A les fotos podeu veure 
l’aspecte dels escarpats que 
es troben als vessants dels 
dos turons, i que es poden 
veure de prop passant pel 
passeig del riu que surt de 
Sallent fins prop de Cabria-
nes.

Entorn dels escarpats: 
castell de Sallent i església 
de Sant Esteve 

Per la part sud del turó del 
serrat del Xipell hi passa el 

 Isidre Prat Obradors
Vall i barriada del Guix, a la dreta del turó del Castell 
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 Isidre Prat Obradors
Detall d’estrats vermellosos, d’origen terrestre 

Com són el castell 
i l’església?

El castell és medieval i està 
en ruïnes, però manté uns 
murs ben ferms i mitges to-
rres rodones, fets sobretot 
amb pedra sorrenca. Està 
documentat al segle X. Ac-
tualment es té cura del seu 
manteniment i s’hi fan activi-
tats musicals a l’estiu.

Al costat hi ha l’església 
esmentada, la més gran de 
les 12 esglésies romàniques 
de planta circular de tot Cata-
lunya; i és l’única del Bages. 
Té un absis i dues absidioles 
laterals, una a cada costat, 
tots tres decorats per fora 
amb arcs llombards al cap-
damunt (com es veu a la foto 

*); a part de tres finestres de 

doble esqueixada. 

La primitiva església de Sant 
Esteve està documentada el 
1023 i sembla que, ran de la 
pesta de 1530, es va dedicar 
també a Sant Sebastià. Al 
segle XIX, quan estava for-
ça destruïda, a sobre s’hi va 
fer una església neoclàssica. 

 Isidre Prat Obradors
Ruïnes de l’antic Castell de Sallent 

Més endavant, al segle XX, es 
va optar per ensorrar aquesta 
darrera i acabar  l’antiga es-
glésia romànica: les parets, 
els absis, la teulada, l’interior i 
el sostre, que és nou i està fet 
amb fusta. 

Per fora, el color i aspecte de 
les pedres ens fa distingir la 

 Isidre Prat Obradors
Església de Sant Esteve, on es veuen bé els arcs llombards de l’absis 

*

 Isidre Prat Obradors
Façana principal de l’església romànica rodona 

part original de la restaurada 
de les parets.

La restauració de tota 
l’església tot just es va aca-
bar el 2008. Ara també s’hi 
fan alguns actes musicals, a 
l’interior; i cada 20 de gener, 
per Sant Sebastià, s’hi fa un 
aplec. És interessant visitar 
tot aquest conjunt monumen-
tal, que anomenen Castell i 
església de Sant Esteve i Sant 
Sebastià. Les visites guiades 
són el primer dissabte de 
cada mes i cal concertar-les 
per la web de l’Ajuntament 
sallentí.

Podeu veure millor les fotos, 
amb el contrast de colors 
de les roques, si entreu a la 
versió digital www.sarment.
blogspot.com. 

 Isidre Prat Obradors
Detall d’escarpats grisos, amb materials d’origen marí 

 Isidre Prat Obradors
Escarpats situats just davant del barri del Guix 
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Josep Gudayol i Puig

Rosa M. Bonals, un toc pastisser 
amb el precedent dels pares

Bon dia Balsareny, són dos 
quarts de set del matí i en 
aquest febrer propi de temps 
hivernal aquesta finestra 
oberta es complau a tenir 
una xerradeta des de la nos-
tra pastisseria, amb qui la 
regeix, Rosa Maria Bonals i 
Picas, qui ens diu: “Vaig néi-
xer a Balsareny l’any 1959, 
vaig estudiar a l’escola de les 
monges Dominiques d’ací de 
Balsareny i després vaig fer el 
batxillerat a l’Institut Lluís de 
Peguera de Manresa”.

— Pregunta obligada: ens 
podries explicar quins van 
ésser els orígens de la Pas-
tisseria Bonals? Quin any va 
començar i qui en va ser el 
promotor?

— A mitjans del segle pas-
sat a Balsareny hi havia dues 
pastisseries: la de la famí-
lia Camprubí, al carrer de la 
Creu, i a cal Reculta, al carrer 
Vell. El meu pare, el Jacint 
Bonals, havia treballat durant 
set anys en una pastisseria 
de Barcelona, feina que va 
deixar en casar-se i establir-
se a Balsareny. Quan van tan-
car cal Reculta fou quan ell i 
la meva mare van decidir obrir 
el negoci. Corria l’any 1956. 
Parlem d’una època molt di-
ferent a l’actual, amb mitjans 
molt precaris, amb dificultat 
per aconseguir l’energia per 
fer funcionar la màquina, i la 
refrigeració es basava única-
ment en el fred dels blocs de 
gel que setmanalment porta-
va el Masplà a domicili.

— Recordes si abans del 
vostre establiment, en el lloc 
actual on us trobeu, hi havia 
hagut algun altre tipus de co-
merç?

— En el mateix local ells ma-

Jordi Grané

teixos, abans d’obrir la pas-
tisseria, s’havien dedicat a la 
venda d’ous i licors i repartien 
llet per les cases. Però més 
antigament hi havia una bo-
tiga de queviures regentada 
pels avis del meu pare, nego-
ci que va ser incautat en es-
clatar la guerra de 1936. Per 
aquest motiu el local va ser 
convertit en una cooperativa 
obrera. Com a curiositat us 
diré que l’àvia del meu pare 
no sabia llegir i per apuntar-se 
els deutes dels clients usava 
una sèrie de símbols, (rodo-
nes, ratlles, espirals) amb els 
quals s’identificava una per-
sona amb recursos. També 
dir que el seu marit anava 
amb el carro a comprar els 
productes a la ciutat de Man-
resa; diu que hi trigava qua-
tre hores a l’anar i quatre de 
tornar. Deia que un cop les 
rodes del carro eren ficades a 
les roderes la mula ja marxava 
sola i ell podia posar-se a dor-
mir durant els dos trajectes, 
cosa aquesta que no feia tan 
pesat el fet d’anar a comprar.

— Recordes quin va ser el 
primer pastisset que es va 

poder comprar aquí? 

— Ens sembla recordar que 
els primers pastissets que 
havien posat a la venda van 
ser, en arribant la Pasqua, 
les conegudes i tradicionals 
mones de Pasqua.

— Com ha estat el negoci a 
la Pastisseria?

— L’establiment sempre ha 
estat de caire familiar. Els pri-
mers, el Jacint i l’Antònia Ma-
ria, i a poc a poc els fills ens 
hi vàrem anar incorporant, i 
finalment vaig ser jo qui se’n 
va fer càrrec, actualment 
amb l’ajuda del Jordi i man-

tenint així el mateix esperit 
de negoci familiar, treballant 
molt per procurar servir als 
nostres clients, però sense 
ganes d’expansió.

— Voldríeu afegir quelcom 
més sobre els hàbits de 
menjar pastissos?

— El consum de pastissos 
ha anat canviant, com tot, 
amb els canvis socials i els 
hàbits que ha experimentat 
la població. Abans les famí-
lies eren molt més nombro-
ses i en general no acostu-
maven a consumir dolços 
habitualment, però sí que se 
celebraven molt les festes 
religioses. Actualment les 
famílies ja no són tan nom-
broses, però potser el con-
sum de pastissos és més 
freqüent i les tradicions con-
tinuen celebrant-se. També 
us he de dir que hi ha més 
exigència en la qualitat, la 
variació i la diversitat del pro-
ducte. Nosaltres continuem 
fent el producte artesà i amb 
la forma i els mètodes tradi-
cionals.

Fins aquí, aquestes expli-
cacions d’un producte molt 
dolç i amb la garantia que és 
de casa nostra i que proce-
deix d’uns avantpassats que 
han deixat un bon llegat fa-
miliar. Gràcies, Rosa Maria! 
Gràcies, Jordi!

Jordi Grané
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Alfred Selgas 

Caminada a Molins de Rei

El dimarts 15 de febrer de 
2022, el grup de caminades 
de marxa nòrdica, organitzat 
per la Diputació de Barcelo-
na amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Balsareny i 
del Centre Excursionista de 
Balsareny, ens vam tornar 
a trobar, aquest cop a Mo-
lins de Rei, juntament amb 
el grup d’allà i les colles de 
Cardedeu i de Vilanova i la 
Geltrú. 

Ens vàrem aplegar en un lo-
cal preciós, el de la Federa-
ció Obrera de Molins de Rei, 
edifici modernista construït el 
1922 per Cèsar Martinell, que 
era seu de les associacions 
obreres locals. Confiscat du-
rant el franquisme i recuperat 

amb la democràcia, actual-
ment l’Ajuntament el dedica a 
museu i centre d’interpretació 
de la memòria històrica, i 
acull diverses entitats locals, 
cursos, exposicions i altres 
usos socials i cívics. 

Després d’esmorzar i de fer 
uns quants estiraments, la 
gent de tots quatre pobles  

Alfred Selgas

vam començar la passeja-
da. Un camí ens va portar a 
la zona de Molins de Rei del 
Parc Natural de Collserola, 
on vam fer una caminada 
molt maca, enmig de boscos 
de roures i alzines, i també 
creuant rierols com el de la 
Rierada, fins arribar al salt 
d’aigua que porta el mateix 
nom, i vam passar per la ma-

sia medieval de Can Planes. 
En total, vàrem fer una ca-
minada d’un 8 km. Entre els 
quatre pobles érem unes 120 
persones; els representants 
de Balsareny érem 31 cami-
naires. 

El dia 9 de març ens retro-
barem a Vilanova i la Geltrú. 
Animeu-vos! 
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Club Handbol Balsareny

El Club Handbol Balsareny informa

Us volem apropar al Club 
Handbol Balsareny, que com 
sabeu, compta amb una tra-
jectòria que es remunta a la 
dècada dels 1960, quan arri-
bava a Balsareny el mestre 
Francisco García Jiménez 
per treballar a l’Escola Parro-
quial. Va ser de la seva mà 
que va aparèixer un esport 
nou, fins aleshores, al poble: 
l’handbol.

Aviat, Joan Lluís Chávez en-
traria a formar part del club, i 
es convertiria en la mà dreta 
i futur successor de Francis-
co García, alternant diferents 
funcions dins l’entitat. Va ser-
hi durant l’època més brillant 
del club, que no va trigar a 
assolir grans èxits espor-
tius, i es que García i Chávez 
s’havien trobat amb una ge-
neració de joves valors que 
posseïa qualitats excepcio-
nals per a l’handbol. Aquests 
van fer que l’Handbol Balsa-
reny es convertís en un re-
ferent a les comarques del 
Bages i del Berguedà, fins a 
lluitar, en dues ocasions, per 
ascendir a Segona Nacional 
Espanyola.

Altres persones jugarien 
també un gran paper en la 
trajectòria del club; van ser 
presidents de l’entitat com 
Andreu Molina, Francesc 

González, Òscar de Miguel, 
José Carlos Sánchez, Jordi 
González, Sergio Campos, 
Anna Sanz o Jaume Rabe-
ya; o d’altres a principis del 
2000, com Joan Gras a la 
banqueta, i sobretot en Pe-
dro Mirallas en el treball de 
base, que gràcies al més im-
portant, els nostres infants i 
joves jugadors, van continuar 
omplint de vida l’handbol a 
Balsareny.

A conseqüència de no tro-
bar un relleu generacional, el 
club va acabar desapareixent 
al 2014. Va ser llavors quan 
Marta López va fer-se càrrec 
d’un grup de petits que en-
trenava a les tardes lliures, i 
va convèncer Sergi Monta-
gut, qui ocupa actualment 
la presidència del Club, per 
tornar a obrir les portes del 

club al 2017. Juntament amb 
Toni Rabaneda, Pedro Fer-
nández i Fernando Hernando 
formen una nova junta i pre-
nen la iniciativa de reprendre 
el Club Handbol Balsareny. 
Gràcies a això i a l’esforç a 
les banquetes de Francisco 
Álvarez “Chiki”, Pedro Fer-
nández, Dani Reina, Francis-
co Boltor, Júlia Hernández, 
Rafa Andreu i Júlia Hernan-
do, avui disposem de quatre 
grups: dos de juvenils —un 
de masculí i un de femení— 
i un d’infantil femení. Els dos 
grups femenins competeixen 
a la lliga de Primera Catala-
na, i el grup masculí ho fa a 
Segona Catalana. A més, hi 
ha un petit grup de benjam-
ins, que ara per ara, només 
entrenen sense competir. 
Les intencions per a l’any 
que ve, però, són intentar 

que aquests també juguin 
lliga, i poder crear un equip 
sènior nou. Els entrenaments 
de l’Infantil Femení (5è-2n 
d’ESO) són els dimarts i di-
vendres de18:30 a 20:00; i 
els del Benjamí Mixt (2n-4t), 
els divendres de 17:00 a 
18:00.

A l’Handbol Balsareny es-
tem molt contents de veure 
aquests infants i joves, com 
practiquen aquest esport: 
fent salut, gaudint-ne i pas-
sant-ho d’allò més bé. El club 
està actiu i creixent, i ens 
agradaria que ens ajudéssiu 
a continuar així, i hi partici-
péssiu. Per això animem les 
famílies a conèixer aquest 
esport, l’handbol.

Vine i aprèn-lo! L’handbol 
mola, HANDBOLICA’T!!!

 Club Handbol Balsareny  Club Handbol Balsareny

A l’esquerra l’escut dels anys1968 al 2008, a la dreta l’escut renovat el 2018
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Equip del programa “De fora vingueren’ 

Ràdio Balsareny: Premiats i contents

El passat 28 de desembre el 
programa “De fora vingue-
ren” de Ràdio Balsareny va 
estar d’enhorabona: va tan-
car el primer tram de la tem-
porada amb un programa 
especial de Nadal.

El programa va seguir una 
rutina molt diferent de 
l’habitual i va servir per fer 
un agraïment a tothom qui hi 
ha participat d’una manera 
o altra, per fer balanç dels 
primers programes i per fer 
l’entrega de premis del con-
curs d’acudits. Gràcies al 
patrocini de tres comerços 
locals, es van guardonar els 
tres acudits amb millor pun-
tuació fins al moment. Així, 
Clara Ayala va rebre el tercer 
premi de la llibreria Els Co-
lors; Víctor Estruel va rebre el 
segon premi de El Dolç Ca-

pritxet i gràcies a La PaRoc-
kia es va entregar el primer 
premi a Josep Haro.

El programa va comptar amb 
molt d’humor i tota la cava-
lleria disponible. Els conduc-
tors van portar el programa, 
lleugerament més llarg en 
aquesta ocasió, intercan-
viant-se i modificant les les 
seccions i fent, fins i tot una 
“batalla de gallos” ben na-
dalenca. La iaia Lourdes no 
es va perdre la cita, així com 
tampoc un convidat força 
enigmàtic anomenat sen-
yor Mell, de la comitiva dels 
Reis, que va haver de marxar 
de manera inesperada des-
prés d’un parell de pregun-
tes que va semblar que no 
el deixaven sentir-se massa 
còmode.

El plat estrella de la nit va 
arribar amb els acudits. 

Se’l va anomenar l’Eugènio 
km 0, i és que el Jordi Vila-
nova va fer les delícies de 
l’audiència i dels presents 
amb un repertori de l’enyorat 
humorista. Finalment, tal 
com correspon a les festes 
nadalenques, van arribar els 
moments de màgia inespe-
rada amb un vell conegut 
de la ràdio i una trucada en 
directe que van arrodonir el 
tancament.

Un cop passades les festes, 
el programa va reprendre 
l’activitat el dia 18 de gener. 
Una setmana més tard del 
previst, per contratemps pro-
pis de la pandèmia. Sembla 
que aquesta segona part de 
la temporada no porta nove-
tats massa revolucionàries i 
el programa treballarà en la 
seva consolidació. De mo-
ment s’ha ampliat una mica 
l’equip del programa i es pre-

veuen acudits que busca-
ran la profunditat en la seva 
qualitat. El dia 25 de gener 
va ser el Txus García qui es 
va sotmetre a les preguntes 
i l’humor de l’equip del pro-
grama. I van començar el 
febrer entrevistant la Maria 
Josep Cors, que va portar la 
seva xispa als estudis.

Si voleu participar en el 
programa, enviar-nos els 
vostres acudits, trucar en 
directe o simplement se-
guir el dia a dia, ens podeu 
trobar a FB i instagram a @
de_fora_vingueren, al telèfon 
667.60.54.25 o escoltar els 
programes emesos a través 
d’Ivoox. O també podeu ser 
els primers d’escoltar cada 
“De fora vingueren” en di-
marts alternatius a les 9 del 
vespre al 107.1 FM.

Ens escoltem!

 Ràdio Balsareny
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AMPA Institut Escola Guillem de Balsareny

Ball de Carnestoltes solidari

A les acaballes del mes de 
febrer, enguany podem tor-
nar a celebrar el Carnestol-
tes, ja que l’any anterior les 
restriccions per la pandèmia 
ens ho van impedir. Així, des 
de l’AMPA del Institut Esco-
la Guillem de Balsareny hem 
organitzat el Ball de Car-
nestoltes solidari que, com 
cada any, col·labora en la re-
captació econòmica en favor 
de l’Hospital de Sant Joan 

de Déu de Barcelona, per la 
lluita contra el càncer infantil.

El divendres 25 de febrer, 
des de 2/4 de 5 i fins a les 
6 de la tarda, la rua de Car-
nestoltes de l’Institut Esco-
la, després d’haver vestit de 
carnaval alguns carrers del 
poble, va arribar a la plaça 
de la Mel, que es va convertir 
en l’escenari en què petits i 
grans, amb música i diversió, 
omplien d’alegria i solidaritat 
el nostre ball de carnestol-

tes. També els esperava una 
bona coca amb xocolata i al-
guns refrigeris; i aquest any, 
l’oportunitat de comprar pro-
ductes de l’organització “Pa-
llapupas”.

Els Pallapupas són actors 
i actrius professionals for-
mats en tècniques teatrals, 
en clown i amb coneixe-
ments sanitaris necessaris 
per fer la seva feina. Treba-
llen amb un mètode artístic 
propi, orientat a pacients de 

totes les edats i en estreta 
col·laboració amb el perso-
nal sanitari. Personalitzen 
les intervencions de manera 
acurada gràcies a la infor-
mació que els proporciona el 
personal sanitari sobre l’estat 
físic i psíquic del pacient, així 
com la seva situació familiar 
o els tractaments que ha de 
superar. Perquè l’humor dels 
Pallapupas és molt seriós. 
Paraula d’humor! 
Gràcies a tothom per partici-
par-hi! 

Sarment

Peta Fluix: 30 anys cremant vida

Fa trenta anys que la co-
lla Peta Fluix organitza els 
tradicionals correfocs de la 
Festa dels Traginers. Aquest 
dimarts, 22 de febrer, el grup 
ha celebrat el 30è aniversari 
del seu gegant “Peta Fluix”, 
fent una encesa davant del 
bar K2, on es va gestar el 
seu naixement. “30 anys cre-
mant vida” és el lema amb 
què commemoren aquesta 
efemèride. Gràcies per tan 
bona feina omplint de foc i 
d’animació els nostres ca-
rrers al llarg d’aquests tres 
decennis. Per molts anys 
més, Peta Fluix!  Yolanda Izquierdo

 Yolanda Izquierdo  Yolanda Izquierdo



Agraïments

Hola, soc el Xesco. El mo-
tiu d’aquest escrit és per a 
informar-vos que em “jubilo”, 
sí! Després de gairebé 30 
anys de serveis al poble de 
Balsareny, ha arribat l’hora de 
fer un punt i a part a la meva 
vida laboral. Amb trenta i pocs 
anys descobria un poble des-
conegut per a mi, i sota la 
custòdia de la Teresa Sallés 
(bona “profe”), a poc a poc 
em vaig anar fent amb la gent, 
fantàstica! Després vaig tenir 
la sort de conèixer la Mercè 

Francesc Macias Cerezo Farràs, a qui també agraeixo 
l’empenta rebuda. Doncs ara 
li passo el relleu al meu fill, en 
Carles (quiromassatgista), co-
negut per molts de vosaltres. 
També es queden els bons 
professionals: la Dra. Joana, 
el Dr. Marc, el Dr. Aleix i la Dra. 
Carlota, i l’ajuda de la Dolors 
(auxiliar) i la Loli (xicota per a 
tot), als quals els desitjo trenta 
anys més.

Per la meva part, dir-vos que 
gràcies per tot, m’heu fet 
sentir com a casa. “Hasta 
siempre”.

17
Opinió / Imatges de Balsareny

Francesc Macias Cerezo

Isidre Prat Obradors

Resposta a Imatges de Balsareny

Es tracta de la masia de cal 
Marianó. Com veieu, és una 
antiga casa, actualment en 
ruïnes, però d’on es conser-
ven força bé les parets, des 
de fa qui-sap-los anys.

Per arribar-hi, cal que aga-
fem la carretera de Súria. 
Des de la rotonda del capda-
munt del poble, comencem 
i fem 2,6 km. Llavors tren-
quem a l’esquerra, per la pis-
ta de la Torre de Castellnou, i 
recorrem 1,4 km, amb cotxe 
o a peu. En aquest punt, tro-
barem un trencall a la dreta. 
Agafarem un camí una mica 
estret (millor fer-lo a peu) i al 
cap d’uns 400 metres ja veu-
rem la masia. Aquesta casa 
està documentada des de 

l’any 1747, en terme de Can-
dàliga i depenent d’aquest 
mas. El seu nom ve del seu 
primer estadant, Marià Ma-
novents, originari de San-
ta Creu del Mujal. Aquest 
nom, de retruc, es va donar 
al pla del Marianó i al serrat 

 Isidre Prat Obradors

del Marianó, en referència a 
l’orografia de l’indret, i tam-
bé al pont del Marianó (o de 
cal Marianó), que és un pon-
tet de la carretera de Súria, 
que passa unes desenes de 
metres més avall, passat el 
km 47, en un dels freqüents 

revolts d’aquesta via. Cal 
Marianó ha estat una de les 
fites de les nostres Camina-
des Populars de Balsareny; 
concretament va ser l’indret 
on es va fer l’esmorzar de la 
caminada de 2012. Ja fa 10 
anys!
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home -  dona
PERRUQUERIA     ESTÈTICA

Mèdic

P U I G
La Rabeia - Telèfon 93 839 65 87 - BALSARENY

PORTES
P U I G

· Automatismes
· Fabricació i reparació
· Ferreteria en general

TANATORI: Carrilet, 99 - Tel. 650 47 97 42 - BALSARENY
Bruc, 19-21 - Tel. 93 875 16 44 - Fax 93 872 63 22 - MANRESA

www.funerariafontal.com

FUNERÀRIA FONTAL, SA
M. Mar Pulido Cañellas 

DELEGADA

Cra. de Manresa, 35 - Tel. i fax 93 839 60 36 - BALSARENY

M O R R O S
Al servei de la construcció

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 88

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57 

FEM TOTS ELS CARNETS

CENTRE DE FORMACIÓFONT
Capacitació transportistes

Matèries perilloses

C/ de la Creu, 22
Tel. 93 820 08 68

BALSARENY

OLGAestètica
home-dona

Sant Domènec, 44
Telèfon 93 839 65 08

BALSARENY

Antiga Casa Rosendo
des de 1926

Àngel Guimerà, 21 - Telèfon 93 839 61 61 - BALSARENY

ELECTRICITAT
FONTANERIA

Cra. de Manresa, 4, bxs. - Telèfon 93 820 00 67 - BALSARENYCra. Esparreguera a Bellver, km. 18 - Tel. 93 839 63 00 - BALSARENY

LA FUSTA DEL BOSC AL CONSUMIDOR

Fustes del Pirineu Català, sa
M. ÀNGELS RUIZ DE VALDIVIA MORALES

Òptic optometrista - N. Col. 7479

Nova isió

EL JARDINET
B a r  -  R e s t a u r a n t

Comunions, 
b a n q u e t s ,  
reunions...

Jaume i Emília

Carrilet, 65 - BALSARENY

Carretera de Berga, 3 - Telèfon 93 839 62 46 - BALSARENY

Sant Domènec, 54 - BALSARENY
Tel. 636 61 55 32 - 93 839 61 77

Baixada del Torrent, 6 - Tel. 93 839 63 58 - BALSARENY

Plaça de la Mel, 2, bxs. - Tel. 93 820 00 65 - Fax 93 839 66 94
BALSARENY - infordos2@gmail.com

Juan Herrera - 670 23 07 75

VENTA I REPARACIONS INFORMÀTIQUES - PRESSUPOSTOS A MIDA - ÀREA WIFI - AMPLIACIONS

Plaça Onze de Setembre, 1-3 - Tel. 93 820 03 97 - BALSARENY

PEIXATERIA
MARIA

Barcelona, 4 - BALSARENY
Tel. 93 820 04 32

laparockia@gmail.com
Facebook: parockia

LA PAROCKIA
cafeteria musical

Sant Domènec, 32
Tel. 93 839 61 35 

BALSARENY

Àngel Guimerà, 6 - BALSARENY
Tel. 93 839 62 88 - fornserra@gmail.com

FORN
Pa i Pastisseria

Travessera, 47 - Tel. 670 35 12 63 - BALSARENY

BARRETINA
BAR - RESTAURANT

Plaça 11 de Setembre, 3 - BALSARENY
Tel. comercio 93 839 63 55 

Tel. contestador 93 839 63 35

MODA ÍNTIMA

Carrer del Nord, 1 - BALSARENY

Cra. de Manresa, 5 - BALSARENY
Telèfon 93 839 64 36

TAVERNA EL BOTER
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Pensaments que fan pensar
Calendari Mans Unides 2022

Tinc el somni que els meus 
fills puguin viure en una nació 
on no siguin jutjats per color 
de la seva pell, sinó pel con-
tingut del seu caràcter. 
Martin Luther King.

La pandèmia ha posat en 
relleu i ha agreujat proble-
mes socials, sobretot la 
desigualtat. Aquests símp-
tomes de desigualtat revelen 
una malaltia social; és un vi-
rus que ve d’una economia 
malalta. 
Papa Francesc.

Si no tenim pau, és perquè 
hem oblidat que ens pertan-
yem els uns als altres. 
Mare Teresa de Calcuta.

La igualtat no significa que 
tots tinguem la mateixa ri-
quesa, sinó que ningú no 
sigui tan ric com per poder 

Mn. Antoni Bonet i Trilla comprar un altre ni tan pobre 
per veure’s forçat a vendre’s. 
Jean Jacques Rousseau.

La solidaritat autèntica es 
construeix des del sentiment 
d’igualtat.
Francesc Torralba.

La igualtat és l’ànima de la lli-
bertat; de fet, no hi ha lliber-
tat sense ella. 
Francesc Wright.

Mentre que la pobresa, la 
injustícia i la desigualtat exis-
teixin en el nostre món, cap 
de nosaltres no podrà des-
cansar. 
Nelson Mandela.

L’esperança que les guerres 
callin sorgeix quan els homes 
es veuen amb un mateix cor. 
Cardenal Carlo Maria 
Martini.
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Quan eduquem per a coope-
rar i ser solidaris els uns amb 
els altres, aquest dia estarem 
educant per a la pau. 
Maria Montessori.

El futur serà de pau quan ens 
acostem els uns als altres 
espiritualment, perquè som 
diferents, però profundament 
iguals. 
Andrea Riccardi.

Un desenvolupament que no 
té en compte els més febles i 
desafortunats no és un verita-
ble desenvolupament. Papa 
Francesc.

La injustícia feta a un de sol és 
una amenaça dirigida a tots. 
Montesquieu.

Vetlla de pregària

Està prevista per al divendres 25 de març a les 9 del vespre 
a l’església parroquial. Serà una vetlla de pregària d’entrada 
a la primavera i de preparació per a la Pasqua amb un caire 
visual, musical i dinàmic. 

La prepara el grup d’evangelització i està oberta a tothom. 
Tindrà una durada d’uns 60 minuts. 

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Carme Galera
ROBA I PERFUMERIA

Pol. Ind. La Coromina, c/ Indústria, s/n
Telèfon 93 839 64 71 - BALSARENY

Creu, 29 - Tel. 93 839 65 50 - BALSARENY

Àgueda Borrero - Margarida Noguera
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«ELS COLORS»

Plaça Mn. Vidal, 1 - MANRESA
Tel. 93 874 38 57 

Cra. de Berga, 41 - BALSARENY
Tel. 93 839 60 88

FEM TOTS ELS CARNETS
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Capacitació transportistes
Matèries perilloses
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RELLOTGERIA

Plaça R. Viñes, 11
Tel. 93 839 60 38

BALSARENY

Jacint Verdaguer, 9 - Tel. 93 820 02 86 - BALSARENY

CARNS CAPDEVILA
CRIANÇA I ELABORACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ARTESANALS

Josep Soler

GÈNERES DE PUNT - CONFECCIÓ

Bruc, s/n - Telèfon 93 839 63 96 - BALSARENY

agricultura - ramaderia - animals de companyia - alimentació

PLANTES I FLORS

La Creu, 26 
Telèfon 93 820 03 31 

BALSARENY
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Francesc Camprubí

Ni una gota 
d’aigua!
Gener 2022

Temperatura (ºC)
Mitjana de mínimes       -4,9
Mitjana de màximes        12,6
Mínima (dia 16)               -8,5
Màxima (dia 1)              19,4
Mín. més alta (dia 10)   1,2
Màx. més baixa (dia 21)  5,1
Vent (km/h) 
Ventada més alta 
(dia 9, 12:40)               36,0

Pressió (hPa) 
Màxima (dia 29)           1.027,7
Mínima (dia 26)           1.007,1

La pluja (litres/m2)
Total   0,0
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MeteorologiaCinc minuts / Repte

Amb la boca oberta i una veu d’agraïment

“Un metge com ell no vol-
dríem que mai es jubilés, 
encara que ho compren-
drem amb resignació el dia 
que arribi”, diu Maria Dolors 
Obradors.

Em plau participar-vos que 
he llegit i rellegit el text 
d’opinió de la Maria Obra-
dors i encara avui, sense 
cap mica de sabó, em frego 
les mans per agrair de tenir 
la sort de poder llegir notes 
d’agraïment com aquesta de 
la Dolors.

He de confessar-vos que no 

Josep Gudayol i Puig sé si conec la Dolors, però 
havent llegit el seu text és 
com si la conegués de tota la 
vida. Gràcies!

Avui, però, voldria compartir 
aquests Cinc Minuts amb la 
meva reflexió mensual, que 
gira, també, sobre el meu 
agraïment a la persona del 
meu metge i amic Pep Cañe-
llas i Isern.

M’explico. Darrerament he 
estat malalt, una grip molt 
forta m’ha mantingut enllitat 
un quant temps i en fase de 
recuperació m’ha visitat el 
Pep ja a la consulta. Més que 
el consell mèdic podríem dir, 

Roc Carulla

Repte núm. 67

De bon matí, en una gelateria disposen de 16 gustos de gelat diferents. 
L’Anna demana un gelat de dos gustos. Durant el matí, alguns gustos 
s’esgoten, i a la tarda, triant entre els que queden la Bella demana un gelat 
de tres gustos. Tant l’Anna com la Bella han pogut triar entre el mateix 
nombre de combinacions possibles. 
Quants gustos es van esgotar durant el matí? 

Salut i lògica!

Resposta al repte 66: 3 moviments

Arxiu

Plaça 11 de Setembre (costat de CaixaBank) - BALSARENY

Articles de regal - Decoració exclusiva - Bisuteria - Complements

i ho conec de tants anys, és 
el seu suport moral el que 
causa més efecte que totes 
les “píndoles” de la medicina 
actual. Sí, verdaderament, 
sortir de la consulta no té ni 
punt de comparació respec-
te a la manera com hi has 
entrat.

Són molts anys que ens co-
neixem i aquest nostre butlle-
tí en sap prou i ha fet història 
a través de molt dels articles 
signats per aquest que avui 
en parla, una vegada més, 
sense sabó: ell em coneix 
prou. Amb la boca ben ober-
ta i una veu d’agraïment, fins 
a una altra, Pep. 
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